
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij orthopedagogisch behandelcentrum Groot Emaus wonen jongeren met een licht verstandelijke beperking 

en ernstige gedragsproblemen op een behandelgroep, volgen zij therapie die bij hun hulpvraag past, gaan zij 

naar school, stage of werk en leren zij hun vrije tijd zinvol in te richten. In alle drie de milieus (op de groep, op 

school en in de vrije tijd) werken we aan hetzelfde behandelplan en werken we aan een toekomst waarin de 

jongere zo veel mogelijk mee kan doen in de maatschappij. In zijn tempo, op zijn manier en binnen zijn 

kunnen. Een verblijf bij Groot Emaus is altijd tijdelijk.  

 

Binnen de 12+ behandelgroepen van het orthopedagogisch behandelcentrum biedt Groot Emaus 24-uurs zorg 

aan jongeren in de leeftijd van 12-23 jaar met een lichte verstandelijke beperking (LVB) en bijkomende 

complexe problematiek. De jongeren komen uit het hele land en verblijven op de locatie in Ermelo of in Soest.  

 

Doel 

Het doel van de behandeling is de jongere te stabiliseren, de ontwikkeling weer op gang te brengen en het 

welzijn en de veiligheid te bevorderen. Dit bevordert de persoonlijkheidsontwikkeling en maatschappelijke 

integratie. 

 

Problematiek 

De jongeren die bij Groot Emaus verblijven hebben o.a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

24-uurs behandeling op een groep 
Jongeren met een lichte verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen 

• aandachtsproblemen; 

• agressie/ emotieregulatie-problemen; 

• angstklachten; 

• autisme spectrum problematiek; 

• een beperkte zelfredzaamheid; 

• communicatieve/ taal-spraakproblemen; 

• depressieve/ stemmingsklachten; 

• gedragsproblemen; 

•  

•  

• gehechtheidsproblemen; 

• geringe weerbaarheid; 

• opvoedings-/ gezinsproblemen; 

• persoonlijkheidsproblemen; 

• seksueel grensoverschrijdend gedrag; 

• slaapproblemen; 

• sociale vaardigheidstekorten, en/of 

traumatische ervaringen. 



 

 

Deze problematiek ontstaat door een opeenstapeling van risicofactoren en problemen met betrekking tot de 

ontwikkeling, de opvoeding, het gezin en/of de omgeving. Tevens is er vaak sprake van beperkte draagkracht in 

het gezin en wordt de ontwikkeling van de jeugdige ernstig belemmerd. De veiligheid en/of ontwikkeling van de 

jongere is hierdoor dusdanig in het gedrang gekomen dat hij niet meer thuis, in een pleeggezin of gezinshuis kan 

wonen en behandeling in een driemilieusvoorziening noodzakelijk is. 

 

Hulpvraag  

Het weer vlot trekken van de gestagneerde ontwikkeling, zorgen dat de klachten  

verminderen, verwerken van het (traumatische) verleden en het creëren van een passend toekomstperspectief. 

 

Contra indicaties voor aanmelding 

 

 

 

 
 

Aanpak en pedagogisch behandelklimaat 

De professionals richten zich op het stabiliseren en tot ontwikkeling laten komen van de jongere. Daarbij werken 
alle drie de milieus (wonen, school, vrije tijd) doelgericht met de jongere en zijn systeem. Elke behandeling is 
maatwerk waarbij aanvullend therapie en/of diagnostiek ingezet kan worden.  
Het pedagogisch behandelklimaat is gestoeld op drie principes, te weten veiligheid en ondersteuning bieden, 
ruimte scheppen voor leren en ontwikkelen en regels en grenzen stellen.  

Alle betrokkenen werken volgens één behandelplan. Dit behandelplan wordt periodiek met de jongere, zijn 

ouders/ wettelijk vertegenwoordiger(s) en de verwijzer geëvalueerd en aangepast.  
 

Zo thuis als mogelijk 

De jongere komt in een woon/behandelgroep die qua leeftijd, beperking en problematiek passend is. Deze 

behandelgroep is een prettige ruimte met warmte, sfeer en gezelligheid zodat de jongeren zich veilig kunnen 

voelen. Er is zoveel mogelijk een vast behandelteam werkzaam. 

 

Trauma sensitief 

De begeleiding heeft een (trauma) sensitieve en responsieve houding. Zij kennen de problematiek en de 
achtergrond van de jongere goed en weten wanneer situaties een ‘trigger’ zijn voor de jongeren. Ze weten hoe 
de jongeren dan reageren, welke benadering ze op deze momenten nodig hebben en welke 
ontwikkelingsdoelen hieruit voort kunnen komen. Ook dan blijven zij onvoorwaardelijk nabijheid bieden. 
 
Betrokkenheid 
Betrokkenheid van ouders/ wettelijk vertegenwoordiger(s) is essentieel voor het slagen van de behandeling. We 
investeren in een zo optimaal mogelijke samenwerkingsrelatie met het gezinssysteem van de jongere. De 
maatschappelijk werker kan hierbij ondersteunen. 
 
Tijdelijk verblijf 
Verblijf in een behandelgroep bij Groot Emaus is altijd tijdelijk. Bij binnenkomst wordt meteen perspectief 
geschetst en een einddatum van de behandeling vastgesteld. Deze wordt regelmatig geëvalueerd en indien 
nodig bijgesteld.  

• Ernstige verslavingsproblematiek 

• Eetproblematiek 

• Jongeren met een acute psychose 

• Jongeren met een PIJ-maatregel 

• Als het IQ lager dan 55 of hoger dan 85 is 

• Als de psychiatrische problematiek voorliggend is 

op de LVB-problematiek. 

 


